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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

A. като има предвид, че както се посочва в член 8 от ДФЕС, равенството между жените 

и мъжете е една от ценностите, на които e основан Европейският съюз, и че Съюзът 

го насърчава; като има предвид, че равенството между половете трябва да бъде 

интегрирано във всички политики и че следователно това трябва да се има предвид 

по време на бюджетните процедури; 

Б. като има предвид, че поради постоянното участие в него на Комисията, Съвета и 

Парламента, процесът на изготвяне на бюджета на Съюза предоставя възможност за 

планиране и оценка на напредъка по отношение на постигането на равенство между 

половете в рамките на Съюза; 

В. като има предвид, че съобразеното с равенството между половете бюджетиране 

следва да се основава на ясна методология, която да установява свързаните с пола 

въпроси в рамките на общия бюджет на Съюза и, когато е възможно, да преценява 

дали политиките биха засилили или намалили съществуващи неравенства между 

жените и мъжете; 

Г. като има предвид, че Европейският парламент многократно е отправял искания към 

Комисията за насърчаване на интегрирането на принципа на равенство между 

половете, за съобразено с фактора пол бюджетиране и за оценка на въздействието 

от гледна точка на равенството между половете във всички области на политиката и 

към Сметната палата за включване на гледната точка на пола в оценка ѝ на 

изпълнението на бюджета на Съюза; 

Д. като има предвид, че Сметната палата потвърждава в своя годишен доклад относно 

изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година, че извършваните от ЕС 

разходи са важен инструмент за постигане на целите на политиките и поставя 

акцент върху превръщането на политическите цели на високо равнище в конкретни 

оперативни цели с общи показатели за резултатите; 

1. подчертава, че насърчаването на равенство между жените и мъжете следва да бъде 

интегрирано във всички области на политиката; повтаря следователно своя призив 

за прилагане на съобразено с фактора пол бюджетиране на всички етапи на 

бюджетната процедура, включително при изпълнението на бюджета и оценката на 

неговото изпълнение; 

2. напомня на Комисията, че някои бюджетни редове може косвено да задълбочават 

неравенството между половете поради неблагоприятните последствия, които 

тяхното изпълнение има върху жените; следователно призовава Комисията да 

подлага на съобразен с принципа на равенството между половете анализ както 

новите, така и съществуващите бюджетни редове и, когато е възможно, да прави 

необходимите промени в политиките, които да гарантират, че те не водят косвено 

до неравенство между половете; 
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3. напомня на Комисията приетия неотдавна от нея ангажимент за насочено към 

постигането на резултати бюджетиране и отново повтаря искането на Парламента за 

включване в набора от общи показатели за резултатите от изпълнението на бюджета 

на Съюза и специфични, свързани с пола показатели, които да позволят по-добра 

оценка на изпълнението на бюджета от гледната точка на пола; 

4. призовава Европейската комисия да включи гледната точка на пола в бъдещите си 

доклади за оценка на финансите на Съюза въз основа на постигнатите резултати; 

призовава Комисията да намери задоволителни решения на възникналите проблеми 

по отношение на съобразеното с фактора пол бюджетиране и оценката на 

въздействието върху равенството между половете; 

5. призовава Комисията да представи оценка на въздействието на финансирането от 

ЕС върху насърчаването на равенството между половете; 

6. приканва Европейския съюз да увеличи дела на Европейския социален фонд, 

предназначен за развитие на качествени обществени услуги на достъпни цени за 

полагане на грижи за деца, за възрастни хора и за нуждаещи се от грижи 

пълнолетни лица (за които все още преобладаващо се грижат жените), като се имат 

предвид и данните, предоставени от наскоро разработения от Европейския институт 

за равенство между половете индекс за равенството между половете; 

7. приветства усилията на Комисията за намаляване на административните разходи 

чрез обединяване на няколко програми в една функция, но изразява загриженост, че 

целите на програма „Дафне“ няма да бъдат постигнати в рамките на програма 

„Права, равенство и гражданство“; отбелязва, че само няколко споразумения за 

безвъзмездна финансова помощ са били подписани в рамките на програмата „Права, 

равенство и гражданство“ през 2014 г.; насърчава Комисията да осигури пълното 

изпълнение и прозрачността на бюджетните кредити за програмата; 

8. призовава Европейската сметна палата да поставя по-голям акцент в годишния си 

доклад и в специалните си доклади, като част от одитите на изпълнението, върху 

принципа за равенство, справедливост и екология в допълнение към класическия 

набор от три показателя (икономичност, ефикасност, ефективност). 

9. призовава Комисията и държавите членки да провеждат пълноценно обучение на 

длъжностните лица, участващи във вземането на решения относно разходването на 

средства, за постигане на пълно разбиране от тяхна страна на ефекта от решения им 

върху равенството на половете; 

10. призовава всички институции на ЕС да проверят дали съществува истински паритет 

по отношение на разпределението на длъжности в институциите и органите на ЕС, 

като осигурят разделени по полов признак статистически данни за броя на 

служителите и постовете, които заемат, като част от процедурата по освобождаване 

от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. 
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